
ลําดับที่ ช่ือ/สกุล ตําแหนง

1 ดร. อรสุดา เจริญรัถ ผูอํานวยการกองโครงการสัมพันธ

2 นายปรีชา  สงกิตติสุนทร ผูอํานวยการกองขาว

3 นางสาวเพ็ญศรี  เสมเสริมสุข หัวหนาฝายเผยแพร กองขาว

4 นางสาวพรรณี  พัชรประภาส วิทยากร 8

5 นายกรภัค  คณา วิทยากร 8

1 นางสาวพรพิมล ธีระธัญโญภาส นักวิเคราะหงบประมาณ ชพ.

2 นางสาวอรทัย  ชูเมือง นักวิเคราะหงบประมาณ 

3 นางกนกนุช  ดวงแดง นักวิเคราะหงบประมาณ ชก. 

4 นางสาวเสาวณี  บุบผาจิตร นักวิเคราะหงบประมาณ ชก. 

1 นางสาวทรงลดา  เขียวสอาด นักวิเคราะหนโนบายและแผน ปก.

2 นางสาวเนาวรัตน  หิรัญญะสิริ นักวิเคราะหนโนบายและแผน 

1 นายเทอดศักดิ์  บุญยขจร วิศวกรใหญ ฯ ดานวางแผนโครงการ

2 นายทวี  เต็มญารศิลป ผูอํานวยการกลุมกิจกรรมพิเศษ

3 นายไพฑูรย  เกงการชาง วิศวกรชลประทาน ชพ.

4 นายสัณฐิต  พีรานนท วิศวกรชลประทาน ชก

5 นายจักรกฤษณ  ชมภูบาง หัวหนาฝายโครงการพิเศษ

สํานักชลประทานที่ 1

รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนา

จําแนกตามหนวยงาน (จํานวน 282 คน)

สํานักราชเลขาธิการ (5)

สํานักงบประมาณ (4)

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (2)

กรมชลประทาน (49)



6 นายอนันต  แสงสุวรรณ หัวหนาฝายโครงการพิเศษ

สํานักชลประทานที่ 2

7 นายสมพงษ  ปางตระกูล ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 3

8 นายสมฤทธิ์  จิยานูนท ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ

สํานักชลประทานที่ 3

9 นายทวี  สวางศรี ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 4

10 นายวินัย  พงษจินดา ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ

สํานักชลประทานที่ 4

11 นายวิจิตร  หงสกาญจนกุล ผูอํานวยการสวนจัดสรรน้ําและบํารงุรักษา

สํานักชลประทานที่ 6

12 นายเกริกไกร  ศิริรัตนกุล วิศวกรชลประทาน ชก

สวนปฏิบัติการ สํานักชลประทานที่ 6

13 นายกิติพงษ  นิจจอหอ วิศวกรชลประทาน ชก

สวนปฏิบัติการ สํานักชลประทานที่ 6

14 นายเฉลิมพงษ  ทัฬหสิริพงษ นายชางชลประทาน ชก

สํานักชลประทานที่ 7

15 นายสถาพร  อ่ิมเสมอ นายชางชลประทานอาวุโส

สํานักชลประทานที่ 8

16 นายสุรพล  ใจยงค ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 9

17 นายอุดม  ทิพยเดโช ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ

สํานักชลประทานที่ 9

18 นายนพพร  ชัยพิชิต ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 10

19 นายวีระยศ  ศิริกุล ผูอํานวยการสวนวิศวกรรมบริหาร

รก.ผอ.สวนปฏิบัติการ สํานักชลประทานที่ 10

20 นายชัยนรินท  พันธภิญญาภรณ ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 11

21 นายเอวิสันต  กูเกียรติศักดิ์ วิศวกรชลประทาน ปก

สวนปฏิบัติการ สํานักชลประทานที่ 11



22 ม.ล. อนุมาศ  ทองแถม ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ

สํานักชลประทานที่ 12

23 นายปรีชา  จานทอง ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 13

24 นายจรูญ  พจนสุนทร ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 14

25 นายเอกจิต  ไตรภาควาสิน ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ

สํานักชลประทานที่ 14

26 นายอนุวัฒน  หิรัญประดิษฐ ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15

27 นายประสิทธิ์  ชรินานนท ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ

สํานักชลประทานที่ 15

28 นายอรรถพร  ศุภมนตรี ผูอํานวยการสาํนักชลประทานที่ 16

29 นายวิรัชต  สุกิจมงคลกุล ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ

สํานักชลประทานที่ 16

30 นายวินัย  ศรีวงศเสน ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 17

31 นายวิเศษณ  จารุปรัชญ นายชางชลประทานอาวุโส

สวนปฏิบติการ สํานักชลประทานที่ 17

32 นายอาจิตร  สุวานิชวงศ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

33 นายณรงค  อินทโชติ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงราย

34 นายสรายุทธ  ชวยชาติ ผูอํานวยการโครงการชลประทานสกลนคร

35 นายไพรัตน  ทับประเสริฐ ผูอํานวยการโครงการชลประทานราชบุรี

36 นายวิชัย ไตรสุรัตน นายชางชลประทานอาวุโส

โครงการชลประทานเพชรบุรี

37 นายสิทธา  บุญประจวบ นายชางชลประทาน ชก.

โครงการชลประทานเพชรบุรี



38 นายสําเริง  แสงภูวงค ผูอํานวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ

39 นายสมโภชน  ชูศิริ ผูอํานวยการโครงการชลประทานจันทบุรี

40 นายสุรพันธ  มั่นศรแผลง ผูอํานวยการเฉพาะดานระดับตน

โครงการชลประทานสุราษฎรธานี

41 นายณรงค  บํารุงกิจดี นายชางชลประทาน ชง

โครงการชลประทานนราธิวาส

42 นายอิทธิพันธ  ชุมทอง วิศวกรโยธา ชพ.

สํานักงานกอสราง 5 (โครงการทาดาน)

43 นายเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต นายชางชลประทานอาวุโส

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ

44 นายศุภชัย  อักษรวงศ นายชางชลประทานอาวุโส

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ

45 นายวิจิตร  ลิมปกรณกุล วิศวกรชลประทาน ชก.

โครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 5 

46 นายยรรยงค  สัตยกิจขจร นายชางชลประทานอาวุโส

โครงการกอสราง 2 สํานักชลประทานที่ 5

47 นายธีรเดช  คุมพงศสิริ นายาชางชลประทาน ชง.

โครงการกอสราง 1 สํานักชลประทานที่ 15

48 นายฉัตรชัย ทองปอนด วิศวกรชลประทาน ชก.

สํานักชลประทานที่ 3 จ.พิษณุโลก

49 นายเพิ่มศักดิ์  คิดหมาย ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง 6

สํานักโครงการขนาดใหญ

1 นางสาววีนัส  สามนเสน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. 

1 นายเมธี  มานะพงษ รก. ผอ.กลุมงานโครงการพระราชดําริ

2 นางสาวถนอมพรรณ  สืบจากดี รก.ผอ.กลุมงานเกษตรชลประทานและพื้นที่เรงรัด

3 นายวุฒิชัย  ชิณวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชก.

4 นายธรรมนูญ  ธิดา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชก.

กรมวิชาการเกษตร (1)

กรมสงเสริมการเกษตร (4)



1 นางเรืองสุรีย  วงษทองสาลี นักวิชาการสัตวบาล ชพ.

2 นางสาวอมรรัตน  ชื่นสุวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชก.

3 นางสาวภัทรกร ชื่นโกมล นักวิชาการสัตวบาล ชก.

4 นายประชุม เกตุพยัคฆ สัตวแพทย ชง.

1 นายศุภวัฑฒ  โกมลมาลย ผอ.สวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

และกิจกรรมพิเศษ

1 นายสมเกียรติ  ฉายโชน ผอ.กลุมโครงการพิเศษ

2 นายปริญญา  เขียวดี นักวิชาการสหกรณ ปก.

1 นายวีรัก  แกวบุตรตา นักงิเคราะหนโยบายและแผน

1 นายเฉลิมพล  เอี่ยมจุฬา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ขพ.

2 นางสาวสิริวรรณ  เกิดผล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

1 นายเกรียงศักดิ์  หงษโต รองอธิบดี

2 นายพิทยากร  ล่ิมทอง ผชช.อนุรักษดินและน้ํา

3 นางอรอุมา  ยิ้มแต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

4 นายไพศาล  ดุลยพัชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

5 นางสาวพรทิพา  สิงหทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

6 นางสาวสิริพร  ชมพูนุช นักวิเคราะหนโยบายและแผน

7 นายสมบัติ  ศิริชัย พนักงานขับรถยนต

กรมสงเสริมสหกรณ (2)

กรมการขาว (1)

กรมปศุสัตว (4)

กรมประมง (1)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ (2)

กรมพัฒนาที่ดิน (7)

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2)



1 นายถาวรศักดิ์  พึ่งอุดม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

2 นายสมเดช  เฮงพัฒนา นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชก.

1 นายสุทัศน  ธีระวัฒน นักวิชาการปาไม

1 นายสมยศ  กีรติวุฒิกุล หัวหนากลุมกิจการและโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

2 นายพัฒนพงษ  สมิตติพัฒน นักวิชการปาไม ชก.

1 นายปรีชา  วลีพิทักษเดช รองอธิบดี

2 นายสุรชัย  โภคะมณี นักวิชาการปาไม ชก.

1 นางสาวปภา  จิตสุภานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

1 จ.ส.อ. อดิเรก  กฤษณะเศรณี นายชางเครื่องกล ชํานาญงาน

1 นางสาวจุฬารัตน  สีหรา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

1 นางสาววาสนา  นอยนาช นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ

1 นางฉวีวรรณ  ทิมา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (1)

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (1)

กรมปาไม (2)

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (2)

กรมทรัพยากรน้ํา (1)

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (1)

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (1)

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (1)



1 นางรจนา  สินที นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

1 นางสุรีรัตน  ต.สุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

2 นายสัณหไชย  พลรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก.

1 นางศิราณี  อ่ิมสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ชพ.

2 นางสาวโสรญา  มากเกื้อ นักวิชาการศึกษา ชก.

1 นางสาวศุทธณัช เชาวนเจริญ หัวหนากลุมสวัสดิการสังคม

และพิทักษคุมครองสิทธิ

1 นายสุรศักดิ์  หนูพรหม ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม

หนวยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี

1 นายดํารงชัย  พุมสงวน ผอ.สํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข 

2 นายสมพจน  แพงประสิทธิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

3 นายมณเทียร  ทรงวิวัฒน ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรม

1 นายจารุวัฒน  เกลี้ยงเกลา ผอ.สวนพัฒนาและสงเสริม

การบริหารงานทองที่

1 นายพิทักษ  อังศุสิงห นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น ชก.

1 นางสาวชณัทสรณ  โพธิ์ปน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชก.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2)

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2)

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (1)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (1)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (3)

กรมการปกครอง (1)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (1)

กรมการพัฒนาชุมชน (1)

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (1)



1 นายสมทรง  ศรีสวัสด์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

1 ม.ร.ว.เปรมศิริ  เกษมสันต  รองผูอํานวยการสํานักผังเมือง

2 นางสุพัฒนี  ภาณุรัตน นักผังเมือง ชก.

1 นายชัยภัทร  หิรัญยเลขา หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครนายก

1 นางสาวณุวรรณา  อนันตกิจไพศาล หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี

1 นายปติ  แกวสลับสี หัวหนาสํานักงานจังหวัดสกลนคร

1 นายเสรี  แจมเจริญสุขศรี หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

2 นางสาวอนงนาฏ  อมรยิ่งเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

1 นายฤทธิพงค  เตชะพันธุ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

1 นายพงศธร  สัจจชลพันธ รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี

1 นายศักดิ์  พิบูลวัฒนา วิศวกรโยธา ชพ.

1 นายสุธรรม  ชมชื่น ผอ.สํานักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

2 นายธีระพันธ  โฉมยงค ผอ. สวนวิศวกรรมอํานวยการ

จังหวัดนครนายก (1)

จังหวัดเพชรบุรี (1)

กรุงเทพมหานคร (2)

จังหวัดสกลนคร (1)

จังหวัดฉะเชิงเทรา (2)

จังหวัดเชียงใหม (1)

จังหวัดจันทบุรี (1)

กรมทางหลวง (1)

กรมทางหลวงชนบท (2)



1 พลตรี ปานศิริ  มีผล รอง ผอ.ศปร.ศบท.บก.ทท.

2 พลตรี สิทธิพร  สุวรรณพันธ ผช.ผอ.ศปร.ศบท.บก.ทท.

3 จาสิบเอกคงศักดิ์  สิมเหลือ ศปร.ศบท.บก.ทท.

1 พันตรี จิรพัชร  เศรตเศรนี รองผูบังคับการทหารราบที่ 3

กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค

2 พันตรีมานะ  หอมขจร นายทหารปฏิบัติการ

กองกิจการพลเรือน 

1 พ.อ.จิระศักดิ์  ขําประถม รองหน.สปร.ทภ.2

2 พ.อ. กังวานไกล  ชมภูศรี กองพลพัฒนาที่ 2

3 พ.ต.ศิริศักดิ์  บุญฉลิมพลี นายทหารงบประมาณ กกล. สุรศักดิ์มนตรี

4 พ.ต.วรากร  ธนยั่งยืน ผช.หน.ฝกร.กกล.สุรนารี

1 พ.ท.ธีรยุทธ  ล่ิมอรุณ หน.ฝผค.กอ.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 พล.พัฒนา 3

2 พ.ต.นเรศ  บริบูรณ ผช.หน.แผนกปรพ.กกร.ทภ3

1 พ.ต. พัทธพล  โรจนวิภาค ผช.ฝอ.5 ทก.4

2 พ.ท. ฉกาจ  รมแสง หน.ฝกร.พลพัฒนาที่ 4

1 พ.อ. อนุชา  ยันตรปกรณ นายทหารปฏิบัติการ ประจํา บก.ทบ.

ปฏิบัติหนาที่ ประจํา นทพ.

2 พ.อ. สุชาติ  เวบานแพว นายทหารปฏิบัติการ ประจํา นทพ.

กองทัพภาคที่ 4 (2)

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (2)

กองทัพไทย (3) 

กองทัพภาคที่ 1 (2)

กองทัพภาคที่ 2 (4)

กองทัพภาคที่ 3 (2)

กองทัพบก (4)



1 พล.อ. จริยะ  ทองทับ ผอ.สปร.ทบ.

2 พลตรี สุรศักดิ์  กาญจนรัตน จก.กร.ทบ.

3 พ.อ. ประดิษฐ  ออนพุม หัวหนาสวนธุรการ

4 พ.ท. ณัฐวัฒน  จันทรเจริญ หน.กร.ทบ.

1 พ.อ. สุริยาสิทธิ์  ภวังคนันท ผอ.พน.สมท.กอ.รมน.

2 พ.อ. พัฒนา  คุมเปลี่ยน รอง ผอ.มศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

3 พ.อ. เสริมศักดิ์  แสนทวีสุข รอง หน.คพท.กอ.รมน.ภาค 4 สน. (คณะที่ 1)

4 นางเสาวลักษณ  ควรพินิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

ศูนยประสานการปฏิบัติที่ 6  กอ.รมน.

1 นายสุลินท  ตระการรัตนสันติ นักวิเคระหนโยบายและแผน ชก.

1 พ.ต.ท.สรนันท  มวงศรีพิทักษ รองผกก. ฝายอํานวยการ

กองบังคับการอํานวยการ

2 พ.ต.ต.หญิง อรัญญา  สุกุลนนท สารวัตร ฝายอํานวยการ 5

กองบังคับการอํานวยการ

1 นางสาวสมมาตร  รัตนแสง ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี

2 นางณิชารี  ภควัตชัย นักสื่อสารมวลชน ชก.

1 นายสืบศักดิ์  นวจินดา รองผูอํานวยการฝายตลาด

1 นายประดับ  กลัดเข็มเพชร ผูอํานวยการศูนยฯ

2 นายดํารงคชัย  โอวาทจํารัส วิศวกรชลประทาน ชก.

1 นายทวี  จินดามัยกุล ผูอํานวยการศูนยฯ

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน กอ.รมน. (4)

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (1)

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (2)

กรมประชาสัมพันธ (2)

มูลนิธิโครงการหลวง (1)

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2)

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (3)



2 นายประจวบ  ลีรักษาเกียรติ นักวิชาการปาไม ชพ.

3 นายนพดล  คาขาย นักวิชาการประมง ชก

1 พ.ต.อ. นพพล  ชาติวงศ ผูอํานวยการศูนยฯ

2 พ.ต.ต. ชาญ  รามัญอุดม หัวหนางานศึกษาทดลองและขยายผลศูนย ฯ

3 นายสิทธา  บุญประจวบ หน.งานชลประทานศูนย ฯ

4 ด.ต.พินิจภณ  ปตุยะ เจาหนาที่ศูนย ฯ 

1 นายชนะไชย  วัฒนา ผูอํานวยการศูนยฯ

2 นายมณฑล  กําแหง นายชางชลประทาน ชก.

1 นางสาวสุดา  สวัสด์ิธนาคูณ ผูอํานวยการศูนยฯ

1 นายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง นักวิทยาศาสตร ชพ.

2 นายยงยุทธ  สุวรรณ นักวิชาการเกษตร ชก

3 นายจรัส  สิงประจิม นักวิชาการเกษตร ปก.

4 นายนุย  หลําหัส พนักงานขับรถ

1 นายเสกสรร  สิทธาคม หนังสือพิมพสยามรัฐ

2 นายถวัลย  ไชยรัตน โปรแกรม ไดเรคเตอร

สถานีวิทยุ เอฟ เอ็ม 100.5 มกฮ.

3 นายพชร  ชิดสิน หัวหนากองบรรณาธิการ

เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม

4 นายอิทธิพร  ดาราสูรย ผูส่ือขาว

บ. แปซิฟก อินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จก.

5 นายสุเทพ  กาเซ็ม ชางภาพ

บ. แปซิฟก อินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จก.

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (1)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (4)

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (4)

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2)

ส่ือมวลชน (13)



6 นายสุรัตน  อัตตะ หนังสือพิมพคม ชัด ลึก

7 นายพีรศิษฐ  สมแกว หนังสือพิมพเดลินิวส

8 นางภัทชรี  มีศรี ประชาสัมพันธ บริษัทแพนดิจิตอล จํากัด

9 นายสมบัติ  เพิ่มผล สถานีโทรทัศน ชอง 11

10 นายมงคล  ขําเพชร นายชางไฟฟา

11 นายสําราญ  ชวยจําแนก นักรอง

12 นายฝนเดน  จรรยาธนากร นักแสดง

13 นายศตวรรษ  เศรษฐกร นักรอง

1 จาเอกเขียน  สรอยสม ปราชญชาวบาน

2 นายสําราญ  ศาสตรเสงี่ยม เกษตรกร

3 นายสําราญ  มีชัย เกษตรกร

4 นายสํารอง  แดงมโน เกษตรกร

5 นายอุดร  หมันมณี เกษตรกร

6 นายอารีย  ยินดี เกษตรกร

7 นายสุทิน  กรุดนาค เกษตรกร

1 นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

2 นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.

3 นายโกวิทย  เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร.

4 นายสายเมือง  วิรยศิริ รองเลขาธิการ กปร.

5 ม.ล. จิรพันธุ  ทวีวงศ ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการ

6 นายสมพล  พันธุมณี ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

7 นายปกรณ  สัตยวณิช ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

8 นางสาวศรีนิตย  บุญทอง ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

9 นายดนุชา  สินธวานนท ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ 2 

10 นางสาวสุนทรี ศรีปรัชญากุล ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ

11 นางสุวรรณา  พาศิริ ผูอํานวยการสํานักแผนงานและติดตามประเมินผล

ภาคประชาชน (7)

สํานักงาน กปร. (97)

ผูบริหาร (8)

ผูอํานวยการสํานัก (3)



12 นายประสาท  พาศิริ ผูอํานวยการกลุม

13 นายตรีวิทย  วินิชสําเภาทิพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

14 นายจิตพล   สิทธิประณีต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

15 นายเอกชัย  เพ็งสวาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

16 นายอภิศักดิ์  สรวิสูตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

17 นางสาวสุภาพร  หมั่นหาทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

18 นางสาวหฤทัย  เขียวกระเสม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

19 นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์ ผูอํานวยการกลุม

20 นายวรกานต  จุฑานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

21 นางสาวอุศนีย  ธูปทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

22 นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

23 นายสุทัศน  ต้ังพิพัฒนพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

24 นางสาวจินจะนะ  แกวไทรแยม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

25 นายปวัตร  นวะมะรัตน ผูอํานวยการกลุม

26 นางพิชญดา  หัศภาค นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

27 นายศุภรัชต  อินทราวุธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

28 นางสาวพิศมัย  เครือชารี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

29 นายปริญญวัฒน  วัชรอาภากร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก

30 นายดํารงค  หินโม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

31 นางสาวพิมพนภัส  โฉมสันเทียะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก.

32 นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ ผูอํานวยการกลุม

33 นางสุพร  ตรีนรินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

34 นายหทัย  วสุนันต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

35 นางสาวณัฐดา  ศุภสินธุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

36 นายวิโรจน  เทียมเมือง เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ชง.

37 นายขจรชัย  ฤทธิวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

38 นางสาวรุงรัตน  วงษจู นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก. 

39 นางสาวอังคะนา  ชอประพันธ เจาพนักงานธุรการ ชง.

กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคกลาง (7)

กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6)

กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคเหนือ (7)

กลุมประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต (8)



40 นายนรินทร  กาญจนฤกษ ผูอํานวยการกลุม

41 นางนภาพร  ฉิมแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

42 นางสาวกาญจนา โนรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

43 นางสาวฉัตตริน  บุญเกิด นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก

44 นางสาวนวพร  รัตนสมบัติทวี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

45 นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผูอํานวยการศูนย

46 นางสาวณัชญวลัช  บูรณะวงศสิน นักจัดการงานทั่วไป ชก.

47 นางสาวทัศนา  นิยมทรัพย เจาหนาที่ประจําสํานักงาน

48 นายจีรศักดิ์  เตียวตระกูล เจาหนาที่สารสนเทศ

49 นายวัชระ  หัศภาค ผูอํานวยการกลุม

50 นายนพปฏล  มกุลกาญจน  นักจัดการงานทั่วไป ชก.

51 นายอนันต  ทองประชุม ผูอํานวยการกลุม

52 นางศศิพร  ปาณิกบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

53 นางวิไล  หมอกอรุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

54 นายวิชาญ  ธีระสืบสกุล นายชางภาพ ชง.

55 นางเบญจรัตน  อัครพลวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

56 นางสาวรัตนลักษณ  สําราญสุขเขมศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

57 นางสาวณัฐฤดี  แสนทวีสุข เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

58 นางสาวพิมพจันทร  บุตรเนียร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

59 นายพิสิทธิ์  วิเชียรทศพร นายชางภาพ

60 นางสาวปุญชรัสมิ์  ราศรี เจาหนาที่ประจําสํานักงาน

61 นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล ผูอํานวยการกลุม

62 นางสมพร  สุขประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

63 นายดนัยณัฐ  สืบสาย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

64 นายสุพรรณพร  มณีราช เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

65 นางสาวนารี  สุขจิต เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

ศูนยสารสนเทศ (4)

กลุมพัฒนาระบบบริหาร (2)

กลุมติดตามประเมินผล (5)

กลุมประชาสัมพันธ (10)

กลุมแผนงาน (5)

กลุมศึกษาและขยายผลการพัฒนา (7)



66 นายสมบูรณ  วงศกาด ผูอํานวยการกลุม

67 นางศิริลักษณ  ทัสนารมย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

68 นางสาวศีตกร  ตันกําแหง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

69 นางสาวสมลักษณ บุนนาค นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชพ.

70 นางสาวสุดารัตน  คุสินธุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก

71 นางสาวอภิรดี  วรธงไชย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

72 นายนพดล  คุยพินิจ เจาหนาที่ประจําสํานักงาน

73 นางกมลินี   สุขศรีวงศ ผูอํานวยการกลุม

74 นางอรสา  สุวรรณประทีป นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

75 นางสาวสุธัญญา  ลีแวง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก.

76 นางสาวเกษร  บุญยกิจสมบัติ นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.

77 นางสาวทัศนาลักษณ  หวางบุญ เจาหนาที่งบประมาณฯ

78 นายภัททะพงศ  เทียนศรี ผูอํานวยการกลุม

79 นางสาวพิชยา  บุญราศรี นักทรัพยากรบุคคล ชก.

80 นายชัยสิทธิ์  วิชิตจรูญ นักทรัพยากรบุคคล ชก.

81 นางกัญญวรา  เทพเสนา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

82 นางสาวณัฐกานต  สายนอย บุคลากร

83 นายสุวิทย  ดุลยะนันท ผูอํานวยการกลุม

84 นางสาววิภารัตน เย็นสายสุข เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

85 นางสาวศิริพร สมงาม พนักงานพิมพดีด ชั้น 3

86 นางสาวจตุพร  พูลทัศน พนักงานรับโทรศัพท

87 นางสาวอรพรรณ  นาคมงคล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

88 นางสาวอุไร  รัตนมณี เจาหนาที่สารสนเทศ

89 นายจิรวัฒน  จีระดิษฐ พนักงานขับรถยนต

90 นายพิริยะ  เตียงเกตุ พนักงานขับรถยนต

91 นายพรหมพัฒน  จําเมือง พนักงานขับรถยนต

92 นายอรรถสิทธิ์  พิณบรรเลง พนักงานขับรถยนต

กลุมนิติการ (1)

กลุมชวยอํานวยการและบริหารงานทั่วไป (14)

กลุมวิเทศสัมพันธ (1)

กลุมบริหารการเงินการคลังและพัศดุ (4)

กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล (5)



93 นายกิตติพงศ  พิณบรรเลง พนักงานขับรถยนต

94 นายณัฐพล  เสรีชัยตระกูล พนักงานขับรถยนต

95 นายบุญโฮม  บุญคําภา พนักงานขับรถยนต

96 นายสมศักดิ์  กลิ่นบางพูด พนักงานขับรถยนต

97 นายโชคชัย  ปะระทัง พนักงานขับรถยนต


























